
   II. 

 

N á v r h 

    

VYHLÁŠKA 

ze dne                  2017, 

 

kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše 

kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad 

při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům 

 

Ministerstvo obrany stanoví podle § 70a odst. 2 a § 77 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb.,  

o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. …/2017 Sb.: 

 

Čl. I 

Vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního 

příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání 

do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům, se mění takto: 

 

 

1. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:  

 

„(3) Je-li voják služebně zařazen na služební místo, pro které je požadováno 

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a voják dosáhl tohoto vzdělání 

v navazujícím studiu na bakalářský studijní program, lze mu přiznat kvalifikační příspěvek 

ve výši 100 000 Kč.“. 

 

2. § 5 včetně nadpisu zní: 

„§ 5 

Výše jízdného a postup pro určení nejkratší kilometrové vzdálenosti  

 

(1) Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti je stanovena v příloze k této 

vyhlášce.        

 

(2) Pro určení nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti mezi místem bydliště 

a místem výkonu služby se využívá geodatabáze území České republiky určená pro podporu 

webových mapových služeb sloužících k plnění úkolů Ministerstva dopravy.“.   

 

3. Nadpis přílohy zní: „Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti“. 

 

4. V příloze uvozující věta nad tabulkou zní: „Výše jízdného v závislosti na kilometrové 

vzdálenosti je stanovena takto:“.       

 

5.  V příloze se slova „Kilometrové pásmo“ nahrazují slovy „Kilometrová vzdálenost“ a slova 

„Denní jednosměrné jízdné“ se nahrazují slovy „Výše jízdného“.      
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Čl. II  

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017 (bude provázáno s účinností novely zákona 

o vojácích z povolání). 

 

 

Ministr obrany: 
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